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السلطة و ميليشياتها

الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ــس  ــك ، لي ــى ذل ــالوة عل ــوري ، ع ث
كل وضــع ثــوري يــؤدي إىل الثــورة.

                          فالدميري لينني

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

طارق فتحي

وقــت  ومنــذ  المــدارس،  فــي  تعلمنــا 
طويــل، ان مســاحة العــراق تبلــغ اقــل 
ــع،  ــر مرب ــو مت ــون كيل ــف ملي ــن نص م
وتحديــدا 437,072 كــم مربــع، لكــن 
هــذا البلــد اختصــر بـــ 10 كــم مربــع 
»الخضــراء«،  منطقتــه  مســاحة  هــي 
الجماهيــر،  كل  حيــاة  تقــرر  فهنــاك 
المؤامــرات والدســائس تحــاك هنــاك، 
هنــاك،  والعمــاء  الجواســيس  لقــاء 
بأشــد  السياســية  والدعــارة  العهــر 
اشــكالها واوضحهــا هنــاك، ال قيــم او 
هنــاك،  شــرف  او  مبــادئ  او  اخــاق 
وســفالة  ووضاعــة  وتبعيــة  عمالــة 
منحطــة وقــذارة ينــدى لهــا جبيــن اخــس 
المجرميــن ويســتحي منهــا اللصــوص 
بــؤس  يُصنــع  حيــث  هنــاك  والقتلــة، 
النــاس وفقرهــم، هنــاك حيث مجالــس 
صنــع الطائفيــة والقوميــة والعشــائرية 
والعنصريــة، هنــاك يُنشــؤون مــدارس 
يعلمــون بهــا تابعيهــم كيــف تنهــب وتفســد 
ــر  ــاس وتدم ــذب الن ــر وتع ــل وتهج وتقت
مدنهــم، هنــاك حيــث الســماء دائمــا ملبــدة 
ــا  ــب قاطنيه ــرب، وألن اغل ــحب الح بس
بلبــاس  العمائــم  بعــد 2003 هــم مــن 
ــل  ــة والدج ــة الخراف ــأن صناع ــي، ف مدن
وســاق؛  قــدم  علــى  قائمــة  والشــعوذة 
الديــن. رجــل  ثــروة  النــاس   فجهــل 
تحكــم  الموبــوءة  كــم2   10 ال  هــذه 
االلــة  2003، صنعتهــا  العــراق منــذ 
ــذرة،  ــة القبيحــة والق العســكرية االمريكي

يحــدث،  صــراع  كل  بــؤرة  وجعلتهــا 
جيــش،  صناعــة  او  اتفاقيــة  وكل 
ــات  ــيات وعصاب ــى الميليش ــا ملتق جعلته
وداعــش  القاعــدة  السياســي،  اإلســام 
والميليشــيات ٌصنعــت هنــاك، تحركاتهــم 
هنــاك،  مــن  بقــرار  يحــدد  وقتالهــم 
 هــذا هــو الواقــع فــي العــراق اليــوم.
قبــل أيــام صــدر قــرار مــن هــذه المنطقــة 
إللقــاء  لهــا  الحاميــة  قواتهــا  بتحــرك 
ــميت  القبــض علــى مجموعــة مســلحة سٌ
“خارجــة عــن القانــون”، بمعنــى “خارجة 
ــة الخضراء”-وهــو  عــن ســيطرة المنطق
ســيناريو مكــرر “صولــة الفرســان”- هذه 
ــا  ــا كغيره ــة أص ــة المصنوع المجموع
المنطقــة،  هــذه  فــي  المجاميــع  مــن 
تمــردت واغتــرت كثيــرا، وكانــت تنــوي 
قصــف هــذه المنطقــة، فتــم بالفعــل القــاء 
وجــيء  منهــم،  جــزء  علــى  القبــض 

بهــم لهــذه المنطقــة، كان فعــا تأديبيــا 
ــيا  ــذه الميليش ــاع ه ــة، اتب ــذه المجموع له
ــام  ــكريا ام ــتعرضوا عس ــردة” اس “المتم
المنطقــة، واحدثــوا ضجيجا عاليــا، لكنهم 
اليــوم االخــر، لتطمينــات  هدئــوا فــي 
قــد جاءتهــم، هلــل وطبــل الكثيــر مــن 
المثقفيــن بهــذا الفعــل، وبدئــوا يحلمــوا 
ــد  ــه ويعي ــدأ يســترجع قوت ــأن العــراق ب ب
شــبابه، وبــأن الكاظمــي والســاعدي همــا 
ــى  ــذي ســيقضي عل ــذ المنتظــر” ال “المنق
وسيؤســس  والعصابــات،  الميليشــيات 
للدولــة الحقيقيــة التــي يمتثــل الجميــع 
فيهــا للقانــون، لكــن احامهــم هــذه بــدأت 
ولمعــان  بريــق  وســيخفت  بالتاشــي، 
احاديثهــم شــيئا فشــيئا، ألنهــم ســوف 
يدركــون انهــم امــام حــروب المنطقــة 

الخضــراء ال غيــر.

 حروب املنطقة اخلضراء
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جالل الصباغ

عمليــة  خــال  مــن  الكاظمــي  حــاول 
»الــدورة« األخيــرة ضــد أفــراد مــن 
ــن  ــفرت ع ــي أس ــيا حــزب هللا والت مليش
اعتقــال أربعــة عشــر عنصــراً منهــم، 
للداخــل  دعائيــة  صــورة  يعطــي  أن 
مــن  أمريــكا،  وخصوصــا  والخــارج 
ــي  ــه ه ــاد وكلمت ــي للب ــد الفعل ــه القائ ان
األعلــى، لكــن الواقــع دائمــا مــا يفــرض 
نفســه ليضــع الكاظمــي وكل مــن أراد 
للمليشــيات  محاربــا  بطــا  يجعلــه  أن 
ــدا  ــح، بعي ــه الصحي ــي مكان والفاســدين ف
عــن الدعايــة التــي اجتاحــت اإلعــام 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي خــال 

األيــام القليلــة الماضيــة. 
يــدرك الكاظمــي ومــن يقــف خلفــه جيــدا، 
أن إدارة الدولــة بيــد مافيــات وعصابــات 
كبيــرة تمتــد جذورهــا إلــى دول إقليميــة 
وعالميــة، لتقــف علــى ارض تحكمهــا 
مليشــياتية،  قوميــة  طائفيــة  توازنــات 
هــذه التوازنــات هــي مــن تختــار رئيــس 
الــوزراء وهــي مــن تحركــه وتتحكــم 
بــه وليــس العكــس، الســلطة بيــد هــؤالء 
الذيــن يخدمــون الجميــع، وكل مــن يبقيهم 
متنعميــن بهــذا الكنــز الــذي يســرقون 
لــه  يقدمــون  يشــاءون،  كيفمــا  منــه 
خدماتهــم دونمــا تــردد، فهــم يخدمــون 
أمريــكا وشــركاتها بقــدر خدمتهــم إليران 

وحلفائهــا. 
لــكل طــرف فاعل علــى الســاحة العراقية 
مصالحــه الخاصــة وال يقبــل باختــال 
التــوازن القائــم منــذ ألفيــن وثاثــة، وفــي 
حــال تجــاوز الُمتفــق عليــه بيــن هــذه 
اإلطــراف، يأتــي مــن يعيــد الوضــع إلــى 
ســابق عهــده، فبعــد شــعور الواليــات 

ــب  ــوازن عق ــذا الت ــال ه ــدة باخت المتح
احتــال داعــش وســيطرة محــور 
إيــران علــى البــاد، عمــدت أميــركا 
ــا  ــران ووكائه ــق مــع إي ــى التواف ال
مصطفــى  ليتولــى  العــراق  فــي 
الكاظمــي منصــب رئيــس الــوزراء. 
التــوازن  ليعيــد  الكاظمــي  جــاء 
بانقــاب  القيــام  وليــس  المختــل، 
األطــراف،  مــن  طــرف  علــى 
»الــدورة«  األخيــرة  والعمليــة 
ليســت ســوى محاولــة يُــراد مــن 
عــن  األنظــار  تحويــل  خالهــا 
ــة والسياســة التقشــفية  ــة المالي األزم
وتخفيــض الرواتــب ومحاولــة حشــد 

الزخــم والحصــول علــى دعــم الجماهير، 
ــو  ــدف األساســي وه ــى اله ــة إل باإلضاف
إيصــال رســالة لمليشــيات إيــران فــي 
ــق  العــراق بعــدم تجــاوز الخطــوط المتف
عليهــا ، وكعــادة مثــل هــذه الفقاعــات 
أيــام  فــي غضــون  تنتهــي  مــا  دائمــا 
أًطلــق  ســاعات.  خــال  تكــن  لــم  إن 
ســراح أعضــاء المليشــيات الذيــن تــم 
اعتقالهــم مــع صواريخهــم ومنصاتهــم 
لعــدم كفايــة األدلــة! وباإلضافــة إلــى 
التكريــم واالعتــذار عــن الخطــأ غيــر 
المقصــود، قــام هــؤالء العناصــر بوضــع 
صــور رئيــس الــوزراء تحــت أحذيتهــم، 
وأي  الكاظمــي  أن  إلــى  إشــارة  فــي 
رئيــس وزراء إنمــا هــو مجــرد منفــذ 
مطيــع ألوامــر مــن وضعــه فــي هــذا 
المنصــب، ورغــم كل المروجيــن مــن 
أن هــذه المليشــيات تحــت ســلطة رئيــس 
إطــاق  صــور  لنــا  تبيــن  الــوزراء، 
الســراح مــدى االســتهانة بأبســط قواعــد 

حــول  البرجوازيــة  الدولــة  وقوانيــن 

لقائدهــا،  العســكرية  الجهــات  احتــرام 
حيــث احرقــوا صــور الرئيــس وداســوها 
باألحذيــة! موضحيــن عبــر هــذه الصــور 
اللعــب مــع هــذه  إن كل مــن يحــاول 
إنمــا مصيــره خــارج هــذه  الجهــات، 

المنظومــة. 
يجــب تذكيــر كل المطبليــن للكاظمــي 
مــن  اإلرهــاب  مكافحــة  وجهــاز 
اإلصاحييــن والمثقفيــن وغيرهــم مــن 
المنتفعيــن، إن دعــم أي جهــة داخــل هــذه 
النظــام باعتبارهــا أفضــل مــن األخــرى، 
المحاصصــة  لنظــام  إبقــاء  هــو  إنمــا 
والنهــب والمحافظــة عليــه ألطــول فتــرة 
ــى العكــس تمامــا مــن  ــة، وهــو عل ممكن
أهــداف انتفاضــة أكتوبــر2019 العظيمة 
ــام  ــقاط النظ ــل إس ــن اج ــاءت م ــي ج الت
ومرتزقتــه  ومليشــياته  أحزابــه  بــكل 

بمختلــف مشــاربهم وتوجهاتهــم.

عندما تداس صور الرئيس باألحذية 


